أُجري آخر تحديث لنشرة المعلومات هذه
يوم  2أبريل  2020الساعة  4مساء

فيروس كورونا (المعروف أيضًا باسم كوفيد - )19-معلومات لألطفال والشبان
والعائالت من فريق األمراض القحفية-الوجهية.
نتفهم بأنه قد ينتابكم القلق بشأن فيروس كورونا ،خصوصا إذا كان طفلكم يعاني من حالة صحية مزمنة ،مثل
مرض تعظم الدروز الباكر .توضح نشرة المعلومات هذه التي وضعها فريق األمراض القحفية-الوجهية في
مستشفى غريت أورموند ستريت نصيحتنا لألطفال والشبان الذين يستفيدون من خدماتنا .يرجى قراءة هذه النشرة
إلى جانب معلوماتنا العامة حول فيروس كورونا المتاحة عبر اإلنترنت على العنوان التالي:
www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families

هل يؤثر مرض فيروس كورونا على األطفال؟
تظهر آخر األدلة بأنه على الرغم من أن األطفال
يصابون بـمرض فيروس كورونا بالفعل ،إال أن عددا
قليال جدًا منهم سيصابون بعدوى شديدة بهذا المرض.
من غير المرجح أن يكون األطفال الذين يعانون من
حالة ّ
تعظم درزة واحدة في خطر كبير إذا أصيبوا
بمرض فيروس كورونا .كذلك هو الحال بالنسبة
للمرضى الذين يعانون من حاالت أكثر تعقيدًا كهؤالء
الذين يعانون من صعوبات في مجرى الهواء ويتلقون
التنفس الصناعي بواسطة أجهزة  CPAPأو ،BIPAP
(شريطة أال يكون عندهم مشكلة في جهاز المناعة).
من المرجح أن يكون هؤالء األطفال أكثر عرضة
لخطر اإلصابة بمضاعفات تنفسية إذا أصيبوا بـمرض
فيروس كورونا ،لكن لم يتم تحديد هذا الخطر كميا ً
(من الناحية اإلحصائية).
من المهم أن يستمر األطفال الذين يتلقون التنفس
الصناعي بواسطة أجهزة  CPAPأو  BIPAPفي العالج

الموصوف لهم وأن يراجعوا المعلومات الخاصة بالتنفس
الذي اليعتمد على األجهزة التد ّخلية والتنفس على المدى
الطويل لألطفال والشباب الذين يستخدمون أجهزة
 CPAPأو .BIPAP
ال توجد مخاوف أو تحذيرات محددة لألطفال الذين
يتنفسون عبر فقر (فتحة) القصبة الهوائية أو مجرى
الهواء األنفي البلعومي.
هل يجب علينا ترتيب مواعيد عيادة بديلة؟
يتطلع األطباء إلعفاء المرضى من الحاجة لحضور
مواعيدهم وجها ً لوجه حيثما أمكن ذلك ،وسيستعاض عن
ذلك بترتيب مواعيد عبر الهاتف أو البحث في إمكانية
إعطاء المشورة الطبية بالفيديو.
إذا كان عند طفلكم موعد قريب في العيادة ،فسنتواصل
معكم لمناقشة أفضل السبل إلجراء ذلك عن بعد.

للمزيد من المعلومات والدعم
معلومات من خدمات الصحة الوطنية  NHSعلىwww.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :
تتوفر معلومات لألطفال على موقع  BBC Newsroundعلىwww.bbc.co.uk/newsround :

